Identifikácia žiadateľa:

Uvedie sa
fyzická osoba: meno a priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa, telefonický kontakt
právnická osoba: názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, telefonický kontakt
odovzdať v Informačnej kancelárii MsÚ Partizánske, prízemie alebo v kancelárií č. 44, 1. poschodie

Mestský úrad Partizánske
Oddelenie územného rozvoja a výstavby
Námestie SNP 212/4
958 01 Partizánske
Vec:

Žiadosť o určenie (zmenu, zrušenie) súpisného (orientačného) čísla stavbe*
V zmysle vyhlášky MV SR č. 31/2003 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb Vás žiadam o určenie
súpisného (orientačného) čísla stavbe:
predmet žiadosti (druh stavby a číslo (súpisné, orientačné, alebo evidenčné), ak bolo pridelené
v minulosti):
.......................................................................................................................................................
ulica: ............................................................................. na parcele číslo: …................................
stojacej v katastrálnom území: .....................................................................................................
kód druhu stavby a termín dokončenia: ......................................................................................
stavebníkom/vlastníkom stavby je: **..........................................................................................
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých
sa byty nachádzajú:
.......................................................................................................................................................
Odôvodnenie (iba pri zmene a zrušení): ......................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Objednať tabuľku:

súpisné číslo*: áno / nie

orientačné číslo*: áno / nie

podpis/y

Prílohy:
1) doklad o vlastníctve pozemku (list vlastníctva z Okresného úradu Partizánske, Katastrálny
odbor – aktuálny t.j. nemôže byť starší viac ako 3 mesiace) alebo doklad o inom práve
k pozemku (napr. nájomná zmluva)
2) právoplatné kolaudačné rozhodnutie
3) zameranie adresného bodu (nové súpisné a orientačné číslo ak zmena zamerania
adresného bodu má vplyv na zmenu súpisného čísla alebo orientačného čísla)
4) fyzické osoby - kópia občianskeho preukazu /všetkých vlastníkov resp. stavebníkov/
právnické osoby – kópia výpisu z OR resp. ŽL

Žiadateľ ako dotknutá osoba v súlade s ustanovením § 11 zákona číslo 122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov poskytuje svoj súhlas Mestu Partizánske so spracovaním
všetkých, v tejto žiadosti uvedených osobných údajov.

* Nehodiace sa prečiarknuť.
** Fyzická osoba - uviesť meno, priezvisko a trvalý pobyt stavebníka/vlastníka ak je stavebníkom/vlastníkom
manželský pár, uviesť obidvoch
Právnická osoba – názov, sídlo, IČO.
Ak ide o novostavbu, doložiť jednoduchý nákres situácie s uvedením súpisných a orientačných čísiel domov
zľava a sprava, originál geometrického plánu, ktorý bude odovzdaný s oznámením o pridelení súpisného čísla
na Okresný úrad Partizánske, Katastrálny odbor.

